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سرمربی استقالل در هفته دوم اشتباهات عجیبی را در 
جریان باخت تیمش مرتکب شد

اشتباهات نابخشودنی فکری؛ از توهین 
تا 10 نفره شدن!

کــه اســتقالل برابــر فوالد شکســت  محمــود فکــری در روزی 
خــورد، نه تنهــا دقایقــی تیمش را 10 نفــره کرد، بلکــه در پایان 

کار برد. بازی هم جلوی یک دوربیــن الفاظ بدی را به 
با اینکه ســن محمود فکــری خیلی با لقب کم تجربه ســازگار 
کاپیتــان ســابق اســتقالل در تیــم  نیســت، امــا بــه هــر حــال 
 هــای زیــادی حداقــل در لیگ برتــر ســرمربیگری نکــرده. این 
کــم تجربگی از فکری 51 ســاله نــه تنها یکی از دالیل شکســت 
کمیتــه  تیمــش برابــر فــوالد بــوده، بلکــه حــاال پــای او را بــه 

کرده است. انضباطی هم باز 
کیفیت  ماجــرا از این قرار بود که فکــری با وجود بازیکنــان با
کــه روی نیمکــت تیمــش داشــت، نتوانســت از  و نامــداری 
ظرفیــت تمــام 5 تعویض خــود اســتفاده کند. بعــد از دریافت 
گل تســاوی توسط اســتقالل، محمود فکری به این فکر افتاد 
کند،  تا شــیخ دیاباته نیمکت نشــین را در دقیقــه ۸۷ تعویض 
امــا ســرمربی اســتقالل در اقدامــی عجیــب از تصمیــم خــود 
کرد تــا دومین تغییــر در ترکیب آبی ها انجام نشــود  صرف نظر 
و پس از آن، طــی دو دقیقه متوالی دو اتفــاق تلخ برای آبی ها 

. بیفتد
که تابلــوی تعویض دیاباته باال رفته و امیرارســالن  در حالی 
مطهــری لنگان لنگان به ســمت بیرون زمیــن می آمد، فکری 
از داور چهارم خواســت تا این تغییر را نداشــته باشــد؛ اتفاقی 
کــه موجــب شــد مهاجــم خارجــی اســتقالل عصبانــی شــود و 

کند. مجادله لفظی با ســرمربی خود پیدا 
 ۸۸ در دقیقــه  و  اتفاقــات  ایــن  از  پــس  یــک دقیقــه  تنهــا 
محمــد دانشــگر پــس از دفــع تــوپ در گوشــه زمیــن، برخــورد 
کــه مصدومیــت او   شــدیدی بــا تابلوهــای تبلیغاتــی داشــت 
کــرد ولی مجــددا مســابقه بدون  ثانیه هایــی بــازی را متوقف 
کــه از درد بــه خود  حضور دانشــگر بــه جریــان افتاد. دانشــگر 
می پیچیــد، نتوانســت بــه بــازی ادامــه دهــد ولــی در اتفاقــی 
کــه مشــخص نیســت ناهماهنگــی بین کادر پزشــکی  عجیــب 
و مربیان اســتقالل بــوده یــا تصمیم شــخص محمــود فکری، 
این مدافع آســیب دیده تا ۷ دقیقه پس از این اتفاق تعویض 
نمی شــود و در این مدت اســتقالل گل دوم را دریافت کرده و 

کارش را دنبال می کند! 10 نفره 
این البته تنها اشــتباه محمود فکری در بازی با فوالد نبود. 
او یــک اشــتباه بــزرگ غیرفنــی هم داشــت. ســرمربی آبــی ها در 
هنــگام خــروج از زمیــن در برخــورد بــا یکــی از بازیکنــان فوالد 
کــردن تصویــر و  کــه یــک دوربیــن در حــال ضبــط  و در حالــی 
کلماتــی توهیــن آمیز را به  صدای او اســت، به شــکلی عجیب 
کار مــی بــرد که بــه نظر می رســد خطــاب او کادرفنــی حریف و 

جواد نکونام باشند!
حاال نــه تنها باشــگاه فــوالد از محمــود فکری بــه خاطر این 
کمیتــه انضباطــی خیلــی زود  کــرده، بلکــه  اتفاقــات شــکایت 
کار شــده و خــودش ســرمربی اســتقالل را احضــار  دســت بــه 
کار می برد،  کــه در آن بــه  کــرده تا دربــاره ایــن فیلــم و کلماتی 

توضیح دهد.
به نظر می رســد اســتقالل با یک شکســت خیلــی زود به هم 
کار ســختی برای جمــع کردن تیمش  ریختــه و محمود فکری 

بعد از تحمل اولین باخت فصل خواهد داشــت.

در  پیشــتر  شــهروند[  امیــن،  ]پــوالد 
»رحیــم  کــه  نوشــتیم  »شــهروندآنالین« 
شــهریاری« در آســتانه ثبت یک رکورد جهانی 
کنســرت  اســت. رکــورد برگــزاری چهــار مــاه 

بی وقفه با بیش از پنج میلیون بیننده.

داستان چیست؟
 رحیم شــهریاری کــه بعــد از شــیوع ویروس 
کرونــا بــه مــدت چهــار  مــاه هــر شــب از طریق 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی برای 
عالقه مندانــش نوازندگی و خوانندگــی کرده، 
خبر از ثبــت این اجراها در قالــب رکورد جهانی 

»گینس« می دهد.

گفتــه  بــه عبــارت بهتــر، رحیــم شــهریاری 
تعــداد بیننــدگان او بعــد از 120 اجــرای آنالین 
گرام از مرز پنج میلیون بیننده فراتر  در اینســتا
رفته اند و این امر که در دنیا بی ســابقه اســت، 

قابلیت ثبت در قالب رکورد گینس را دارد.

آغاز ماجرا 
در  شــهریاری«  »رحیــم  اخیــر  روزهــای  در 
گرامش ادعا کــرده که نمایندگان  پیج اینســتا
گینــس بــرای ثبــت رکــورد تعــداد پنج میلیون 
نفری بینندگان این خواننده در حال مکاتبه 
با مدیران کمپانی مــورد قــراردادش در آمریکا 

هستند.
کــه بــا  ایــن خواننــده و نوازنــده اهــل تبریــز 
گــروه »آراز«، برگــزاری کنســرت های  تشــکیل 
داخلی و خارجی پرشــمار و انتشار آلبوم هایی 
چون »گلمدین«، »بیاض گنجه لر«، »ایپک«، 
»ســن ســیز«، »گئتمــه قــال« از چهره هــای 
شناخته شــده موســیقی ایران اســت، درباره 
ثبــت رکــورد چهــار  مــاه اجــرای زنــده متوالــی 
کنــون در دنیــا  گرام  می گویــد: »تا در اینســتا
هنرمندی نبوده کــه چهار  ماه پیاپــی اجرای 
موســیقی داشــته باشــد و ایــن رکــورد مــال ما 
است. البته پیش تر در فرانســه، ترکیه و ایتالیا 
شــبیه ایــن کار انجــام شــده، امــا آنهــا نهایت 
یک ماه کنســرت هر شــبه الیو داشــته اند و به 
گر انصاف داشــته باشد،  این دلیل »گینس« ا
گر ایــن رویداد  ایــن اقدام ثبــت خواهد شــد و ا
در گینــس ثبت نشــود، تنها به دلیل مســائل 

سیاسی کشور ما خواهد بود.«

کنسرت یک نفره
برگــزاری  شــیوه  دربــاره  شــهریاری   رحیــم 
چهار ماه کنســرت آنالین می گویــد: »من این 
برنامه هــا را به صورت بی وقفه در اســتودیوی 
شــخصی خــودم اجــرا کــرده ام. اجراهایی که 
گاه هــر کــدام دوســاعت و نیم بوده انــد کــه کار 
دشــواری اســت. نکته مهم امــا اســتمرار این 
اجراها بــه مدت چهار مــاه تمام-البتــه به جز 

دو، سه شب وفات- بوده.« 
به گفته رحیــم شــهریاری؛ او در اجــرای این 
کامــال تنهــا بــوده و در واقــع همــه  چهــار مــاه 
کنســرت ها تک نفره بوده اند: »خودم تنهایی 
هم می خواندم و هم قارمان و گاهی هم پیانو 
می زدم. یکی از دالیل موفقیت این اجراها هم 

همین بود.«

همیشه محبوب
کــه دلیــل  رحیــم شــهریاری عقیــده دارد 
موفقیت اجراهایش این است که »موسیقی 
آذربایجانی برای قشر گسترده ای از مخاطبان 
جذابیت دارد. این موسیقی از هر قشر و رده ای 
شــنونده و بیننده دارد، از افراد مسن هفتاد- 
هشتاد ساله تا رده های سنی و فرهنگی دیگر. 
دیگــر اینکــه ایــن موضــوع کــه هنرمنــدی به 
تنهایی قارمان بنوازد و بخوانــد، خودبه خود 

هم تصویر خوشایندی است.«

ایــن خواننده می گوید که جنس موســیقی 
آذری هــم در محبوبیــت اجراهایــش نقــش 
دارد: »موسیقی آذری، یک موسیقی ریشه دار 
سنگین و رنگین اســت و به هرحال موسیقی 
ریشــه دار ماندگار اســت و همیشه مخاطبان 

خود را دارد.«
رحیــم شــهریاری دربــاره توجــه روزافــزون 
می گویــد:  آذری  موســیقی  بــه  مخاطبــان 
»موســیقی آذربایجانی در ســال های پیش از 
انقــالب نیز وجود داشــته، امــا بیشــتر در دربار 
کــن خاصــی اجــرا می شــده، نــه در قالب  و اما
کنسرت های رســمی. اما پس از انقالب سعی 

شد این نوع موسیقی عمومیت پیدا کند.«
درباره ســبک شــخصی هنرمند هــم رحیم 
شــهریاری می گوید که ســعی  کرده موســیقی 
فولکوریک آذربایجان را با نوعی سبک فانتزی 
درآمیــزد: »ایــن همان کاری اســت که رشــید 
بهبود اف انجــام می داد. نوعی موســیقی که 
نه ســنتِی ســنتی اســت و نه کامال کالسیک. 

من هــم تالش 
در  کــرده ام 
ســبک  ایــن 
کار  و ســیاق 

کنم.«

ماجرای یک 
رکورد

شــهریاری  رحیــم 
در  »وکیلــم  می گویــد: 

در  پیــش  چنــدی  آمریــکا 
مورد چهــار ماه اجراهایــم با دو 

رســانه رصدکننــده ســایت های 
موسیقی صحبت کرده بود. ماجرا از 

این قرار بود که طی صحبت هایی که با 
ایشان داشتم، به او گفتم به مدت چهارماه 

بی وقفه کنســرت آنالین برگزار کرده ام. وکیلم 
کــه دربــاره  کــرد بــا او شــوخی می کنــم  تصــور 
جدیت موضــوع صحبــت کــردم و گفتم طی 
ایــن مدت بــرای مردم ایــران و منطقه ام ســاز 
زده  و خوانــده ام. این گونــه بود که ایشــان هم 
کنسرت ها را رصد و درباره این اتفاق با رسانه ها 
صحبت هایی کردند. آن ســایت ها هم گفته 
گر فردی در هر جای دنیا به مدت چهار  بودند ا
ماه کنسرت برگزار کند، کار مهمی انجام داده 
اســت. به ایــن ترتیب وکیلــم با بخــش روابط 
عمومی گینس وارد تعامل شد و حال نیز روال 

ثبت رکورد در حال انجام است.« 
به گفته رحیم شهریاری در این رکورد تعداد 
مخاطبــان به خودی خــود چنــدان اهمیتی 
کنســرت ها  بیننــدگان  تعــداد  »نــه  نــدارد: 
چندان مطرح نیســت، چون مثال بینندگان 
مخاطبــان  یک پنجــم  اســت  ممکــن  مــن 

کنســرت های خواننــده ای ماننــد ســلین 
موضــوع  امــا  نباشــند.  هــم  دیــون 

طوالنی تریــن اجراهای الیو اســت 
که در دنیا بی سابقه است.«

امــا گفتــه می شــود کــه ثبــت 
نیازمنــد  گینــس  در  رکــورد 

بــرای  دالر  پنج هــزار  حــدود  در  هزینــه ای 
هزینه هــای کارشناســی و ثبــت رکورد اســت. 
موضوعــی کــه بســیاری از مدعیــان را از ثبــت 
رکــورد پشــیمان می کنــد یــا دنبــال اسپانســر 

می فرستد. 
کــه هزینــه  امــا رحیــم شــهریاری می گویــد 
کــرده  گینــس را خــودش تقبــل  ثبــت رکــورد 

است: »فعال که قصد دارم خودم پنج هزار دالر 
را پرداخت کنم. البته ممکن است دوستانم 
هم به من کمک کنند، ولی اسپانســر رسمی 
نــدارم و نخواســته ام در ایــن زمینــه اسپانســر 

جذب کنم.« 

فعال در روزگار کرونا
شــهریاری می گویــد که ایــن روزهــا فعال تر از 
روزهای پیش از شیوع کرونا بوده است: »قبال 
ســالی دو، ســه کنســرت مــی دادم، امــا اخیرا 
گرام ســاز  روزی حــدود دو ســاعت در اینســتا
زده  و خوانــده ام. خوشــحالم در این ماه های 
ســخت که زندگــی بــرای مــردم دشــوار شــده 
اســت، لحظــات شــادی را بــرای مردمــم بــه 

ارمغان آورده ام.«

رحیم شهریاری از ثبت کنسرت هایش در گینس می گویدخبر3

 بی سابقه: پنج میلیون نفر 
پای کنسرت آقای خواننده

رحیم شهریاری که بعد از شیوع 
کرونا چهار  ماه هر شب 

برای عالقه مندانش 
نوازندگی و 

خوانندگی کرده، 
خبر از ثبت این 
رکورد می دهد


